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 الشروح

 افتتاح الدورة -1

نشئت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عمالً أ  
بشأن تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير  2018حزيران/يونيو  28( المؤرخ 30-)د 332بقرار اإلسكوا 

للجنة الفنية إلى لجنتين. ووافق المجلس التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، والذي فصل ا
، 2019تموز/يوليو  23المؤرخ  2019/30االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة على هذا الفصل في قراره 

نشأة فعقدت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  الم 
 ً  الثانية،  تهادوراللجنة . وتفتتح 2019كانون األول/ديسمبر  9و 8ان، يومي دورتها األولى في عم  حديثا

 . 2021أيلول/سبتمبر  15التي تعقد افتراضياً، في الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
األعضاء رئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 

 .(*)ذلك" في األمم المتحدة. وتنتِخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8تنص المادة 
على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر  اللجنة في بداية كل دورة وبعد تول ي رئيس الدورة مهامه وفقاً 

، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بهذه المادة، تقر  اللجنة 12للمادة 
 E/ESCWA/C.6/2021/L.1جدول األعمال وتنظيم األعمال لهذه الدورة كما يردان في الوثيقتين 

 ، أو بعد إدخال تعديالت عليهما.E/ESCWA/C.6/2021/L.2و

                                                
الدول األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة  (*)

السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية 
رية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهو

 ، والجمهورية اليمنية.مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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 قضايا المتابعة

 2021-2020للفترة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  التجارية بالسياساتالمتعلقة تنفيذ األنشطة  -4
(E/ESCWA/C.6/2021/3) 

تستعرض اللجنة األنشطة المضطلع بها في مجال السياسات التجارية في إطار برنامج عمل اإلسكوا 
وتشمل هذه األنشطة عقد االجتماعات، وإصدار المنشورات، وتطوير أدوات لدعم  .2020-2021 لفترةل

 صنع السياسات المبني ة على األدلة. 

 واللجنة مدعوة إلى االطالع على هذه األنشطة إلبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأنها.

 (E/ESCWA/C.6/2021/4) أنشطة التعاون الفني -5

ن الفني التي نفذتها األمانة التنفيذية لإلسكوا، تلبيةً لطلبات الدول األعضاء، تط لع اللجنة على أنشطة التعاو
لدعمها في مجال السياسات التجارية. وتشمل هذه األنشطة خدمات استشارية، وأنشطة تدريبية، ومشاريع 

ات ميدانية. وهذا بند ثابت من بنود جدول األعمال لجميع لجان اإلسكوا ويهدف إلى ضمان متابعة طلب
 تنفيذالتعاون الفني التي تقدمها الدول األعضاء، وإطالع الدول األعضاء على التطورات في أساليب 

 التعاون الفني.

ة إلى االطالع على هذه األنشطة ومناقشة االحتياجات واألولويات في مجال التعاون الفني.  واللجنة مدعو 

 )(E/ESCWA/C.6/2021/5 تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها األولى -6

تستعرض اللجنة اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية لإلسكوا تنفيذاً للتوصيات التي اعتمدتها اللجنة 
في دورتها األولى. واللجنة مدعوة إلى االطالع على هذه األنشطة إلبداء الرأي بشأنها. واللجنة مدعوة 

 هة إلى الدول األعضاء.د الوطني لتنفيذ التوصيات الموج  أيضا إلى عرض اإلجراءات المتخذة على الصعي

 2030أدوات التجارة وتحليالتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 (E/ESCWA/C.6/2021/6) حاكاة التجارة على مستوى االقتصاد العربيواجهة م   -7

نموذج للتوازن  للسياسات التجارية مبنية على حاكاةم  ألداة  اللجنة واجهة وضعتها اإلسكواستعرض ت
ً  ص ممالعام قابل للحوسبة  مين غير التقنيين إجراء . وتتيح هذه الواجهة للمستخدِ لهذا الغرضخصيصا

حاكاة الديناميكية بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من التكاليف التجارية مجموعة كبيرة من عمليات الم  
 دولة عربية كالً على حدة  18 ةحاكاالم   أداةلقطاع والسنة. وتشمل على السلع، بحسب الشريك وا

 مع شركائها االقتصاديين الرئيسيين في العالم.  

 حاكاة.واللجنة مدعوة إلى تقديم تعليقات بشأن مواصلة تطوير واجهة الم  
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 (E/ESCWA/C.6/2021/7) مكتب المساعدة في مفاوضات االتحاد الجمركي العربي: نسخة تجريبية -8

 تستعرض اللجنة نسخة تجريبية عن مكتب المساعدة التابع لالتحاد الجمركي العربي، ص ممت كمنصة
 موثوقة وآمنة تمك ن المفاوضين التجاريين والجهات المعنية الرسمية في الدول األعضاء في اإلسكوا 

ل بشأنها. وستطور من المشاركة في جميع القضايا المتعلقة بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي والتواص
 اإلسكوا الصيغة النهائية لمكتب المساعدة على ضوء ما يردها من مالحظات من الدول األعضاء.

 .وسبل االستفادة منه مكتب المساعدة التجريبي تطوير واللجنة مدعوة إلى تقديم تعليقات بشأن

 (E/ESCWA/C.6/2021/8) المسح العالمي بشأن تدابير تيسير التجارة -9

مسح العالمي بشأن تيسير التجارة الرقمية والمستدامة معلومات عن مستوى تنفيذ تدابير تيسير يقدم ال
التجارة، وال سيما التجارة الالورقية، إضافة إلى الممارسات الجيدة في أوقات األزمات والجائحات. 

 امة في المنطقة وست درج نتائج المسح في التقرير اإلقليمي عن تنفيذ تيسير التجارة الرقمية والمستد
 العربية.

 واللجنة مدعوة إلى استعراض نتائج المسح األولية ومناقشة سبل زيادة تيسير التجارة في المنطقة العربية.

 (E/ESCWA/C.6/2021/9) حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةم   -10

الذي وضعته اإلسكوا إلى دعم  (ISPAR)حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية يهدف م  
صانعي وصانعات السياسات والجهات المعنية، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط 
 األكاديمية، في البلدان العربية في اختبار التأثير المحتمل لسياسات محددة على التصنيفات الوطنية 

 في مؤشرات دولية مختارة.

 إلبداء الرأي بشأنه. ISPARحاكي المؤشرات م  واللجنة مدعوة إلى االطالع على 

 القضايا البرنامجية

 (E/ESCWA/C.6/2021/CRP.1) حلقة نقاش: األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التجارة -11

عمل األمانة التنفيذية  تعقد اللجنة حلقة نقاش حول األولويات اإلقليمية في مجال التجارة، من شأنها توجيه
 .2026-2021لإلسكوا في الفترة 

 الفاعلةبشأن هذه األولويات والمشاركة  هن  /والمطلوب من ممثلي/ممثالت الدول األعضاء عرض آرائهم
 في المناقشة.
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 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة للجنة -12

 تنظر اللجنة في موعد ومكان انعقاد دورتها الثالثة.

 أعمالما يستجد من  -13

 يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد تقرر اللجنة طرحها ومناقشتها.

 اللجنة في دورتها الثانيةالصادرة عن توصيات الاعتماد  -14

 تنظر اللجنة في مسودة التوصيات لمناقشتها واعتمادها.
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